
 פרשת נשא – הדרת תורה
 

עליה עשירית האיפה קמח  במדבר ה, טו. "והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה [א]
 "היא עשתה מעשה בהמה, וקרבנה מאכל בהמה".  (ע"פ סוטה יב.)רש"י מביא   –שעורים".

)  20) יוד ( 500) רש ( 130עין () , (שין) 408) חת (80) מם (186קוף ( [במילוי האותיות "קמח שערים" כדכתיב חסר] •
 .  1764) = בסה"כ 80מם (

 . 1764) בסה"כ 52) בהמה (91) מאכל (363) וקרבנה ( 52) בהמה ( 415) מעשה (775) עשתה (16היא ( •

  
  "במדבר ה, יח. "והעמיד הכהן את האשה לפני ה' וכו'. [ב]

 .  זרחי, דרך כל הנכנסיםהמ  י") לפני ה': בשער ניקנור, הוא שער העזרהמפרש רש"י (בשם "ספֵר 

  .1123) בסה"כ 26) ה' (170) לפני ( 311) האשה (401) את (80) הכהן (135"והעמיד (  •

  .1122) בסה"כ 134) העמידה (416) ניקנור (572בשער ( •
  

 :יש בה לא)-(במדבר ה, יבפרשת סוטה  [ג]

 . אות ש' ולא ס'. וכ"כ הרמב"ם בפיהמ"ש) (כך כתיב התורה,. 325 -מלים, = גימטריא "הׂשֹוָטה"  325חשבון מנין של  •

 כמנין:  ,1232ומספר אותיות הפרשה =  •
 והענין מבואר בסוטה דף ב..    .1231) בסה"כ  683(  ובסתירה)  168(  בקנוי  )300(  רק)  80(  (אות ס', כלשון חז"ל)  סוטה

  
  דבר ה, יג. "ונסתרה והיא נטמאה". במ [ד]

 (ע"פ סוטה ד.) ה עמו כדי טומאה, שהיא כדי לצלות ביצה ולגומעה" תָ הֲ "ִאם ׁשָ  (הל' סוטה א,ב)כתב הרמב"ם 

 . 851= בסה"כ  ) ועם כולל ג' תיבות105) נטמאה" (22) והיא (721"ונסתרה (  •

  .851) = בסה"כ 154) ולגמעה (107) ביצה (556) לצלות (34כדי ( •
  

 "כה תברכו את בני ישראל".  [ברכת כהנים]במדבר ו, כב.  [ה]
  :ובאמת הן רמוזות בהלמדו חמש הלכות מפני התיבה "כה".  לח.)(וטה והנה בס

  .2650= בסה"כ ] 106א, בגימ' "ף ה"[כ ,המילוי של המלה  עם ]25גימ' [ "כה",כאשר נכפיל המלה 
  ) 378בקול רם ( [ה]) 437פנים כנגד פנים ( [ד]) 131בעמידה ( [ג]) 913בנשיאת כפים ( [ב]) 792בלשון קדש ( [א]

  .2651ה"כ = בס

 
 במדבר ז, א. "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן".   [ו]

 כתב רש"י בסוף דבריו: "ראש חדש ניסן היה".  והנה, 

 .  986) = בסה"כ 185) להקים" (345) משה (956"כלות ( •

 .  985) = בסה"כ 170) ניסן (312) חדש (503בראש ( •
 

 ובאופן אחר:  

 .   514) בסה"כ 456) כלות" (58"ביום ( •

 . 515) בסה"כ 170) ניסן (342) לחדש (3בא' ( •

 


